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Voorwoord 

Dit boek verschijnt in het jaar dat de cursus ‘Determineren van historische fo
tografische procedés’ aan Universiteit Leiden, de cursus waarbij dit boek ont
stond, voor het achtentwintigste achtereenvolgende jaar succesvol van start 
gaat. Wie heeft allemaal interesse in fotografische technieken van 1839 tot nu? 
Allereerst zijn er de professionele beheerders van fotocollecties in musea en ar
chieven. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is de aandacht voor fotografie 
als erfgoed en historische bron explosief gegroeid. Fotocollecties hebben meer 
status gekregen en worden beter geconserveerd en gedocumenteerd; speciale 
fotomusea zijn ontstaan. Deze cursus en dit boek voorzien in kennis op het ge
bied van de materialiteit van foto’s. Ook wie werkt aan een familiearchief, heeft 
nut van deze cursus. Oude fotoportretten ontberen vaak contextgegevens. Met 
kennis van de fotografietechnieken kunnen ze toch met een behoorlijke zeker
heid worden gedateerd. Kopers en verzamelaars kunnen met kennis van histo
rische fotografische procedés op de steeds talrijker fotoveilingen vintage prints 
onderscheiden van moderne handafdrukken of fotomechanische reproducties 
en daarmee de vraagprijs beter beoordelen. Ook steeds meer liefhebbers verdie
pen zich in historische fotografische procedés, puur uit interesse voor de ana
loge ontstaansgeschiedenis van de huidige digitale mediacultuur. Fotografen 
vormen een laatste groep geïnteresseerden, die vanuit hun vak een band en  
fascinatie hebben met techniek en materiaal van foto’s.
Universiteit Leiden is een fascinerende plek om onderwijs in fotografie te ge
nieten. In 1953 ontstond hier de oudste institutionele fotocollectie. Het Pren
tenkabinet was het instituut waar studenten kunstgeschiedenis kregen aan de 
hand van originele kunstwerken op papier, zoals tekeningen en prenten van 
Rembrandt, Brueghel en Goltzius. In 1953 kocht het Prentenkabinet een belang
wekkende particuliere fotocollectie aan – decennia voordat kunstmusea inte
resse voor fotografie zouden krijgen. Schenkingen en aankopen van foto’s, aan
verwante objecten en hele collecties hebben de verzameling sindsdien verrijkt. 
Er bevinden zich originele foto’s van klinkende namen uit de fotografiegeschie
denis, uiteenlopend van William Henry Fox Talbot tot Julia Margaret Cameron, 
Alfred Stieglitz en uit Nederland Henri Berssenbrugge, Bernard Eilers, Emmy 
Andriesse, Ed van der Elsken en Ata Kandó. De collectie belicht zo goed als alle 
technische en artistieke wendingen van het medium en is daarom zeer geschikt 
voor fotohistorisch onderwijs.
In 1991 zetten toenmalig conservator fotografie Ingeborg Leijerzapf en docente 
totografie bij Kunstgeschiedenis Tineke de Ruiter de cursus Determineren van 
historische fotografische procedés op. Docenten van het eerste uur waren de foto
grafen en kenners van chemie, fotografie en (af)druktechnieken Jan van Dijk en 
Johan de Zoete. Vanaf 1992 vindt deze cursus zonder uitzondering jaarlijks met 
succes plaats. In 2002 werd het Prentenkabinet als instituut opgeheven en zijn 
diens collecties ondergebracht bij de bijzondere collecties van de universiteits
bibliotheek aan de Witte Singel in Leiden. De cursus is ook op dit nieuwe adres 
aan de Witte Singel onveranderd blijven doorgaan. De nieuwe inbedding biedt 
cursisten behalve de vertrouwde, in fotografie gespecialiseerde bibliotheek en 
het documentatiecentrum, een moderne en inspirerende kennisomgeving. Ook 
fotocollecties uit andere vakgebieden zijn hier binnen handbereik gekomen, 
zoals van genees en sterrenkunde en land en volkenkunde van onder andere 
de Levant en Zuid en ZuidoostAzië. Via nieuwe digitale voorzieningen staan 
voor wie wil kennis en onderzoekscollecties uit de hele wereld ter beschikking. 
Wie definitief gegrepen wordt door de fotografie en de juiste vooropleiding 
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heeft, kan de masteropleiding Film and Photographic Studies aan de Leidse 
faculteit der Geesteswetenschappen overwegen. Door de aanwezigheid hier van 
de fotocollectie, kan in werkstukken en stages unieke ervaring met collectiewerk 
worden opgedaan.
De ‘Cursus determineren’ heeft sinds 1992 enkele veranderingen ondergaan. In 
2007 volgt Herman Maes, toenmalige restaurator van het Nederlands Foto
museum in Rotterdam, Jan van Dijk op. Maes’ lesstof omvat ook moderne digi
tale en inkjettechnieken. In 2011 verschijnt de eerste druk van het Handboek 
van Jan van Dijk, een kroon op zijn levenswerk als kenner van fotografische pro
cedés. Nu is er een tweede druk, waarin aanvullende inzichten van restaurator 
en docent Herman Maes zijn verwerkt. In 2016 komt er een cursus bij. Terwijl 
ieder jaar in het voorjaar Herman Maes zijn cursus determineren van fotografi-
sche technieken doceert, wordt in het najaar steeds de cursus ‘Determineren van 
grafische en fotomechanische procedés’ verzorgd door docent Johan de Zoete: 
voormalig conservator van de erfgoedcollectie van drukkerij Koninklijke Joh. 
Enschedé. Het onderhavige boek blijft echter het cursusboek van uitsluitend de 
eerste cursus. 
Determineren van historische fotografische procedés kan niet via internet of uit 
een boek worden geleerd. Het wordt uitsluitend geoefend door met aandacht, 
geduld en herhaling veel originele foto’s in de (gehandschoende) hand te nemen 
en van dichtbij te bestuderen. Dit boek is en blijft daarbij een gedegen geheu
gensteun en naslagwerk.  

Dr. Maartje van den Heuvel 
Conservator fotografie bij de bijzondere collecties van Universitaire 
Bibliotheken Leiden 
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inleiding bij de 

tweede druk

De eerste druk van dit handboek verscheen in 2011 en voorzag in de behoefte van 
verzamelaars en conservatoren om hun fotografische materialen en objecten op 
een eenduidige en verantwoorde manier te determineren en te beschrijven. De 
auteur, Jan van Dijk, overleed in 2016. Ondergetekende was als adviseur betrok
ken bij de eerste druk en was daarnaast zijn opvolger als docent bij de cursus 
Determineren van historische fotografische procedés aan de Leidse universiteit. 
Met genoegen nam ik daarom de opdracht aan de tekst voor een tweede druk te 
herzien en waar nodig aan te vullen.
In de eerste druk gaf Jan van Dijk in zijn inleiding een kort overzicht van publica
ties van vóór 1976 dat ik hier ingekort overneem. Als eerste belangrijke pu bli
ca tie voerde hij het schema op dat de Engelse Royal Photographic Society in 
november 1976 publiceerde. Dit schema bood een goed overzicht van historische 
procedés en benadrukte dat de basis voor professionele archivering lag bij ken
nis van het procedé. Hierop voortbordurend gaf de Engelse Museum Association 
twee jaar later de twaalf pagina’s tellende brochure uit Photographic processes, 
a glossary and a chart for recognition van Arthur T. Gill. 
De eerste publicatie van een fabrikant van fotomaterialen met aanwijzingen 
voor het herkennen van verschillende procedés was de Kodak brochure F30 
Preservation of photographs (Rochester, Eastman Kodak Company) uit 1979. De 
appendix over het herkennen (p. 5657, ‘Identifying old photographic materials’) 
omvatte slechts twee pagina’s. De tweede Kodak publicatie was wat uitgebrei
der: F40 Conservation of photographs (Rochester, Eastman Kodak Co.) uit 1985. 
Hierin zijn tien pagina’s ingeruimd voor het herkennen van verschillende pro
cedés. 
Een markante publicatie is het in 1983 verschenen boek van Brian Coe A guide 
to early photographic processes, uitgegeven door het Victoria and Albert Museum 
in Londen. In het boek is ook een determineerlijst opgenomen die uitgaat van 
het elimineren van technieken tot er maar één mogelijk procedé overblijft. 
Een volgend belangrijk boek op het gebied van determineren is dat van James 
M. Reilly Care and identification of 19th-century photographic prints (Rochester, 
Eastman Kodak Company) uit 1986. Hierin is meer ruimte voor technische de
tails, zoals laagopbouw. Bovendien besteedt het boek aandacht aan fotomecha
nische procedés en bevat het behalve een index ook een Flowchart for identificaton 
guide. 
De twee genoemde boeken vullen elkaar goed aan, maar er blijven hiaten. Geen 
van beide beschrijft bijvoorbeeld de latere twintigsteeeuwse procedés en kleu
renprocedés. De bestaande publicaties van rond 1980 geven niet alleen rela tief 
weinig informatie, maar blijken in de praktijk vaak onnauwkeurig te zijn. Tot 
zover het beknopte overzicht dat Jan van Dijk in zijn eerste druk gaf.

Jan van Dijk wilde met zijn Handboek herkennen fotografische en fotomechanische 
procedés in de hiaten in bovengenoemde literatuur voorzien en is daarin ook 
geslaagd. Hij omschreef het als volgt: ‘Dit boek stelt de lezer in staat zich te in
formeren omtrent de visuele kenmerken van fotografische specimina die iets 
zeggen over de chemische samenstelling en opbouw. Het handboek is uitgebrei
der van opzet dan de eerder genoemde literatuur en geeft de noodzakelijk ge
achte technische en historische achtergronden.’ 
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Het handboek was het resultaat van jarenlang onderzoek, aangevuld met prak
tijkervaring opgedaan tijdens de cursus determineren, zoals in het voorwoord 
vermeld. De reader bij de cursus vormde de basis voor het handboek dat in 2011 
verscheen. Ondertussen had ondergetekende de cursus in 2008, op aangeven 
van Jan, overgenomen en gebruikte daarbij eerst zijn reader en later dit hand
boek als een onmisbaar instrument om de cursisten wegwijs te maken in het 
labyrint van fotografische technieken. 
Jan en ik hielden regelmatig contact en ik kon steeds beschikken over zijn uit
gebreide technische bibliotheek en fotografieverzameling. Beiden zijn na het 
publiceren van het boek, op verzoek van Jan, opgenomen in de collectie van het 
Nederlands Fotomuseum. Kort na het voltooien van die overdracht kreeg ik in 
augustus 2016 het nieuws van het overlijden van Jan.

Het succes van de cursus determineren en het handboek zelf leidden ertoe dat 
het boek in 2017 was uitverkocht. In overleg met de uitgever is besloten een 
nieuwe druk te maken met enkele noodzakelijk geachte aanpassingen of toe
voegingen. Hierbij is rekening gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen 
van de recensenten van het handboek. De mogelijkheden om aanpassingen of 
aanvullingen door te voeren waren echter beperkt: de bestaande structuur en 
indeling moesten behouden blijven. Soms zijn er nuanceringen aangebracht en 
in enkele gevallen is er een wezenlijke ingreep doorgevoerd. Zo is de term edele 
procedés geschrapt, deze term is overgenomen uit het Duits (Edeldruck verfahren) 
en kent geen vergelijkbare term in andere talen. Edeldruckverfahren wordt te
genwoordig gebruikt als parapluterm om alle manuele fotochemische technie
ken te benoemen. 
Net als drukwerk kan een nieuwe fotografische afdruk de karakteristieken van 
andere fotografische procedés niet goed weergeven. Alle beeldreeksen van de 
losse bijlagen zijn tevens opgenomen in het boek. Voldoende reden om de twee 
los ingestoken kleurenafdrukken met overzicht van ‘Verval’ en vergelijk ‘Zwart’ 
en ‘Bruin’ niet meer op te nemen in de tweede druk. 

Een wezenlijk deel van de fotografiegeschiedenis is geschreven in het Frans. 
Daarom zijn in de tabel met fotografische procedés (Bijlage 2) nu ook de Frans
talige termen opgenomen. 
Het stuk ‘Houdbaarheid van historische en moderne kleurpapieren’ is herschre
ven. De problematiek van houdbaarheid geldt niet alleen voor kleurstoffen of 
kleurende bestanddelen, maar voor alle fotografische materialen. Het vergelij
ken en rangschikken van materialen is niet zo eenvoudig en de problematiek 
van de preservatie en conservering is een ander vak. 
De hoofdstukken 17 en 18 die analoge en digitale kleurentechnieken behandelen 
zijn niet wezenlijk aangepast of uitgebreid, dat zou te veel ruimte vragen.  
Er zijn ondertussen twee uitstekende en zeer uitgebreide werken over gepubli
ceerd. Niet toevallig van de hand van fotorestauratoren, een vakgebied dat zich 
sinds de jaren 1980 ontwikkelde en steeds meer op wetenschappelijke leest is 
ge schoeid. Martin C. Jürgens beschrijft in The Digital Print. A complete guide to 
processes, identification and preservation (London, Thames & Hudson, 2009) de 
opbouw, verwerking en behoud van digitaal gegenereerde drukken. Enkele jaren 
later publiceerde Sylvie Pénichon bij dezelfde uitgever en met een soortgelijke 
opzet Twentieth century colour photographs. The complete guide to processes, iden-
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tification & preservation (London, Thames & Hudson, 2013). Hierin zijn handige 
overzichten van (bijna) alle gekende kleurenmaterialen per soort opgenomen. 

Bij de tweede druk is de opzet van dit handboek niet veranderd, namelijk om op 
nietdestructieve wijze en met visueel waarneembare kenmerken over te kun
nen gaan tot het duiden van een techniek of procedé. Zeldzame procedés zijn 
bewust weggelaten terwijl aan de veel voorkomende procedés ruimschoots aan
dacht wordt besteed. Bij het determineren is het handig om enkele hulpmidde
len zoals een dradenteller en een zakmiscroscoop bij de hand te hebben. Ze zijn 
behulpzaam bij het in detail beoordelen van  belangrijke onderscheidende ken
merken. Denk daarbij aan de aanwezigheid van een witte coating op het drager
papier of het zien van papiervezels bij een zoutdruk en een albuminedruk. Ook 
bepaalde soorten licht en de hoek van aanlichten kunnen belangrijke informatie 
zichtbaar maken. Zo beschrijft Jan voor het eerst de iridisatietest waarmee het 
mogelijk is om bij daglichtpapieren glanzend collodium van glanzende gelatine 
te onderscheiden. Toch is het opletten bij het uitvoeren van deze test: dit ken
merk is namelijk ook aanwezig bij andere technieken omdat collodium ook als 
extra afwerklaag of vernis werd toegepast. Kleur of beeldtoon en glans worden 
vanaf de eerste fase bij het determineren betrokken omdat in de praktijk is ge
bleken dat hiermee zo vaak een eerste zinnige selectie kan worden gemaakt. 
Maar ook hierbij moet men blijven opletten: door een chemisch ingrijpen was 
het mogelijk de beeldtoon te veranderen.
Jan heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar minder bekende technieken waar
in een afgewerkt fotografisch beeld op een of andere manier is verwerkt. Denk 
aan de crystoleum, de opaline, fotokeramiek en semiemaille. Meestal is er niet 
één exclusief of volledig onderscheidend kenmerk vast te stellen om een tech
niek vast te stellen, maar is het een optelsom van verschillende kenmerken. Af
werk lagen en technieken zoals vernissen, lakken en laminaten maskeren soms 
de onderliggende fotografische techniek. In sommige gevallen lukt het niet om 
voldoende visueel onderscheidende kenmerken te verzamelen om een specimen 
tot een bepaald procedé terug te brengen en blijven er verschillende mogelijk
heden over. Om tot een sluitende determinatie over te gaan kan men dan beroep 
doen op analytische technieken, dit valt buiten de doelstellingen van dit hand
boek.

Jan begreep dat het gebruik van een eenduidige terminologie noodzakelijk was 
om op een wetenschappelijke manier kennis op te doen en gegevens uit te wis
selen. Hij heeft in dit handboek een aantal termen geïntroduceerd die onder
tussen breed zijn overgenomen in  het Nederlandse taalgebied. Enkele van die 
‘nieuwe’ Nederlandse termen zijn:

– daglichtcollodiumzilverdruk (dcZ)
– daglichtgelatinezilverdruk (dgZ)
– ontwikkelgelatinezilverdruk (ogZ). 

Deze drie procedés worden verder in het boek vooral met hun afkortingen aan
geduid.
Hij begreep ook dat het overbrengen van beeldinformatie en visuele kenmerken 
van het fotografisch origineel via drukwerk vrijwel onhaalbaar was. Toch is get
racht om met het drukwerk de fotografische originelen zo dicht mogelijk te be
naderen. Om het boek zo betrouwbaar mogelijk te maken deed Jan voor bepaal
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de onderdelen beroep op specialisten die zo bereidwillig waren zijn teksten 
kritisch door te nemen: Johan de Zoete voor fotomechanische technieken, 
Herman Maes en Ingeborg Leijerzapf voor het gehele manuscript, Nies Huijsmans 
voor de Nederlandse CartedeVisite en Wim van Keulen voor negentiende
eeuw se stereofotografie. 

Het feit dat er nu een tweede druk van het handboek ligt bewijst dat dit boek 
een noodzakelijk instrument is geworden voor de liefhebber en vooral voor de 
beheerders van fotocollecties. Dank je wel Jan.

Herman Maes
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Deel 1
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basisbegrippen en  
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materialen
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HooFdstuk 1

Basisbegrippen en 
technieken 

Determineren van fotografische en fotomechanische objecten is een proces van 
stapsgewijs insluiten of uitsluiten van specifieke kenmerken, zodat aan het eind 
van dat proces duidelijk is met welk procedé men te maken heeft. Sommige ken
merken zijn tamelijk eenvoudig te herkennen, andere laten zich slechts met 
hulpmiddelen en diepgaand onderzoek vaststellen. Dit eerste hoofdstuk behan
delt enkele traditionele en nieuwe determineermethoden en hulpmiddelen 
waarmee de meest voorkomende procedés veelal snel zijn te herkennen. Er 
wordt gedetermineerd via de systematiek van het organogram, beginnend met 
de belangrijkste kenmerken van positieven, namelijk de beeldkleur en het even
tuele verval, gevolgd door de aanwezigheid of afwezigheid van een witte onder
laag, contrast, toonweergave, structuur of raster en glans. Deze basisbegrippen 
voor het beoordelen van fotografische procedés en drukwerk worden hieronder 
verder toegelicht. 

BaSiSBeGRiPPen

Kleur

De beeldkleur en het verval van een specimen geven vaak al de eerste aanwijzin
gen voor de groep waar het toe behoort. Vervolgens moeten stapsgewijs ken
merken als barietlaag, raster, contrast, toonweergave, glans en soort verval wor
den nagegaan om tot determinatie van het specifieke procedé te komen. Vooral 
bij het determineren van monochrome foto’s met een bruine of zwarte kleur is 
het goed waarnemen van kleurnuances belangrijk. De beeldkleur wordt beïn
vloed door het soort procedé en de bewaaromstandigheden, en de hoge lichten 
door de kleur van de onderlaag (zie voor de opbouw hoofdstuk 3).

Kleur van de onderlaag
De meeste papieren voor fotografische toepassing en voor drukwerk hebben een 
extra witte laag of coating op de papiervezels. Deze witte laag wordt bij fotogra
fische papieren algemeen barietlaag genoemd, naar de minerale stof barium
sulfaat, maar kan ook een andere witte minerale stof zijn zoals zinkoxide of 
titaan dioxide. De kleur van de onderlaag, dat wil zeggen de laag onder de trans
parante emulsielaag, is goed zichtbaar op plaatsen waar de beeldlaag ontbreekt 
of waar deze de onderliggende laag zo min mogelijk afdekt (een eventuele witte 
rand, of de lichtste beeldpartij). Is de onderlaag bijvoorbeeld chamois, lichtblauw 
of rose gekleurd, dan is er vrijwel zeker sprake van een barietlaag in de betref
fende kleur. Is de onderlaag zuiver wit en witter dan de achterzijde, dan is er 
eveneens sprake van een barietlaag. Gebruik een loep ter controle: bij nietge
bariteerde specimina is de papiervezel duidelijk zichtbaar. Op de functie van 
deze barietlaag komen we terug in hoofdstuk 3.

Kleur van de beeldlaag
De kleur van het beeld wordt bepaald door beeldmatig metaal (meestal zilver, al 
dan niet gecombineerd met een ander metaal), een pigment of een drukinkt. 
Deze beeldbepalende stoffen verschillen per geval wat betreft grootte van de 
deeltjes, kleur en gevoeligheid voor verval. Zie de determineertabel voor details 
over de beeldkleur per procedé en vele andere kenmerken.
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Bruine foto’s
Een groot deel van de foto’s uit de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw is bruin. Dat had deels een technische reden, maar was ook een kwestie 
van smaak: de meeste mensen vonden bruin een prettiger kleur dan bijvoorbeeld 
zwart, groen of blauw. Vooral de goudgetoonde albuminedruk met zijn diepe 
chocolade tot paarsbruine kleur was erg populair, zozeer zelfs dat deze kleur 
min of meer de standaard werd. Veel lichtdrukken, nogal wat kooldrukken en 
sommige ogZ’s waren duidelijk geïnspireerd op de kleur van de goudgetoonde 
albuminedruk. Vanwege verschillen in kleur en laagopbouw zijn de meeste brui
ne procedés voldoende van elkaar te onderscheiden, maar bij bruine daglicht
papieren en bruine ontwikkelpapieren kan het lastig zijn om de procedés uit 
elkaar te houden. De kleurverschillen kunnen klein zijn en de laagopbouw is 
identiek: beide soorten zijn op gebariteerd papier gemaakt. Hoe we deze twee 
veel voorkomende soorten van elkaar kunnen onderscheiden, wordt bij afbeel
ding 1.1 uitgelegd.

Kleurverschillen tussen bruine daglichtpapieren en bruine ontwikkelpapieren 

1.1 Kleurverschillen tussen bruine daglichtpapieren en bruine ontwikkel‑
papieren. De bovenste kleurreeks (a) is opgebouwd uit DCZ’s en DgZ’s.  
De kleur van deze daglichtpapieren verloopt van geelbruin via roodbruin 
naar paars, afhankelijk van het fabrikaat, het eventuele goudtonen en de  
bewaarcondities. Die bruine daglichtkleuren lijken nogal op het bruin van 
sommige ogZ’s (kleurreeksen b, c en d). Reeks b toont ogZ’s die door 
emulsiesoort of door een speciale papierontwikkelaar niet zwart maar 
bruin ontwikkelen. Reeks c toont door zwavel omkleuring verkregen brui‑
ne ogZ’s. Reeks d toont ogZ’s die met selenium bruin zijn omgekleurd. 

Deze tien ogZ’s zijn afkomstig uit staalboeken van Mimosa, 1930.  
Een geoefend oog kan aan het soort bruin zien of dat afkomstig is van  
een daglichtpapier dan wel van een ontwikkelpapier. Om dit te illustreren 
is in de inzet (e) de kleurverzadiging van de vier kleurreeksen sterk opge‑
voerd. Dan blijkt dat de bruine ogZ’s zichtbaar meer zwart bevatten dan 
de bruine daglicht‑papieren. De enige uitzondering vormt de babyfoto  
(d, rechtsonder); het bruin van de seleniumomkleuring wijkt voldoende af 
om verwarring met het bruin van een daglichtpapier te voorkomen.  

a

b

ec

d
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Kleur en toonverschillen tussen zwarte matte collodiumdaglichtpapieren (matte DCZ, goud en platina getoond) en zwarte gelatine
ontwikkelpapieren (ogZ)

1.2 Het verschil in zwartnuances tussen matte DCZ’s, goud‑ en platina ge‑
toond, en zwarte ogZ’s. De kabinetfoto’s zijn alle vijf matte DCZ’s, goud‑ 
en platina getoond. De kleur loopt van bruingrijs via neutraal grijs naar 
blauw, afhankelijk van fabrikaat en het aandeel goud en platina. De inzet 
bestaat uit vijf ogZ’s. De beeldkleur van deze Mimosa‑ogZ’s uit 1930 

loopt van warmzwart naar koelzwart en wordt bepaald door emulsie en 
ontwikkelaar. Voor ongeoefende ogen en voor mensen met verlaagde 
kleurgevoeligheid (kleurenblindheid) is soms te weinig verschil in kleur 
(kleurnuances in het zwart) waar te nemen. Wellicht kunnen zij wel de 
aanwezige verschillen in contrast en de mate van verval waarnemen. 

1.3 Opzettelijk vergroot kleurverschil tussen het zwart van een matte 
DCZ, goud‑ en platina getoond, en het zwart van een ogZ. Om dit ver‑
schil in zwart tussen beide procedés in offsetdruk te kunnen laten zien, 
is de kleurverzadiging van beide procedés in gelijke mate verhoogd. 
Hieruit blijkt dat een ogZ overwegend een enkele kleur per grijswaarde 
bezit en de matte DCZ, goud‑ en platina getoond, meerdere kleuren per 
grijswaarde heeft. 

Zwarte foto’s
Dat de meeste foto’s uit de twintigste eeuw zwart zijn, heeft vooral een techni
sche reden. De chemicaliën die worden gebruikt om de ontwikkelpapieren te 
ontwikkelen geven in principe allemaal een zwarte kleur. Om ogZ’s toch een 
bruine kleur te laten aannemen, zijn chemische nabehandelingen nodig.
Naast de zwarte ogZ’s (1880heden) bestond er van 18951920 ook nog een dag
lichtprocedé met grijze tinten: de matte, met goud en platina getoonde daglicht
collodiumzilverdruk (dcZ). Deze dcZ leverde mooie, tere grijsnuances op die 
vergelijkbaar zijn met de beeldkleur van de platinadruk, reden waarom dit type 
daglichtpapier populair was onder de betere portretfotografen. Om via kleur
beoordeling deze twee soorten foto’s van elkaar te onderscheiden is oefening 
nodig en een goed oog voor kleur. De afbeeldingen 1.2 en 1.3 geven nadere uitleg.
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Kleurenblindheid
Voor mensen die lijden aan kleurenblindheid kan het waarnemen van subtiele 
kleurverschillen tussen bijvoorbeeld het zwart van een ogZ en het grijs van een 
matte dcZ, goud en platinagetoond, lastig zijn. Met behulp van een test (afb. 
1.5) kunt u controleren of de oorzaak van het steeds op niets uitlopen van uw 
pogingen om kleurverschillen te ontdekken mogelijk ligt in een verminderde 
gevoeligheid voor kleuren. In dat geval kunt u bij het determineren alleen afgaan 
op verschillen in glans, mate en soort van verval, contrast, toonweergave en stijl.

Verval

Met het begrip verval worden alle veranderingen bedoeld die aan het origineel 
optreden na het ontstaan. Verval is afhankelijk van de aard van het origineel en 
allerlei externe omstandigheden zoals gebruik en bewaarcondities. Het origineel 
kan van nature stabiel zijn, zoals een procedé met pigment als beeldvormend ma
teriaal, of juist instabiel, zoals een kleurenprocedé met weinig lichtvaste kleur
stoffen. De bewaarcondities en gebruik of hanteren zijn minstens even bepalend 
voor de mate van verval. Alle chemische processen verlopen sneller bij iedere ver
hoging van temperatuur en vochtigheid. Te droge lucht kan bindmiddelen be
schadigen en te hoge vochtigheid vergroot de kans op schimmels en bacteriegroei. 
Licht tast menige drager en de meeste beeldvormende materialen aan. Het aan
raken van de beeldlaag met onbeschermde vingers zal voor altijd sporen nalaten, 
vocht en vetachtige substanties van de huid blijven op de foto achter en kunnen 
op langere termijn het papier en beeldzilver aantasten.
Door verval kunnen de volgende (ongewenste) veranderingen optreden: verla
ging van contrast, verbleken van kleuren, vergelen van drager, beeld of bindmid
del, het verkleuren van de oorspronkelijke beeldkleur, groei van schimmels en 
bacteriën, loskomen van beeldmateriaal van de drager en vormveranderingen 
van het object zelf. In de praktijk komen we allerlei combinaties van soorten 
verval tegen, tot bijna volkomen verbleekte beelden aan toe.

Zilveren
‘Zilveren’ of ‘zilverspiegel’ ontstaat doordat het metallische beeldmatig zilver na 
verloop van tijd naar de oppervlakte van een foto migreert, hetgeen leidt tot de 
vorming van een heel dun laagje (spiegelend) zilver. Zilveren is het beste waar te 
nemen in de donkere partijen, omdat deze veel zilver bevatten. 
De mate van zilveren verschilt per procedé en wordt sterk beïnvloed door de 
bewaaromgeving: vooral een hoge rH (relatieve vochtigheid), verontreiniging 
in de lucht (met name zwavelverbindingen) en het in contact bewaren met min
derwaardig verpakkingsmateriaal bevorderen het zilveren. Zo is de kans op het 
ontstaan van zilverspiegel en vergelen/verbleken aanmerkelijk groter bij een ogZ 
uit 1940 die in een vochtige kelder slingert dan bij een correct afgewerk te goud
getoonde dcZ of dgZ uit 1940 die in een album is bewaard. Andere factoren die 
een rol spelen zijn de kwaliteit van het materiaal, de afwerking en natuurlijk de 
ouderdom zelf. Zie voor uitgesproken voorbeelden van zilveren de afbeeldingen 
1.6 en 1.7.

1.4 De kleurgevoeligheid van het menselijk 
oog. Hieruit blijkt dat voor het beoordelen van 
kleurnuances over vrijwel het gehele spectrum 
zowel goed functionerende rode als groene 
kegeltjes nodig zijn (zie hoofdstuk 15).

1.5 Een kleurentest. Bekijk de figuur en ont‑
houd wat u meent te hebben gezien. Kijk ver‑
volgens bij 1.11 of uw antwoord juist is. Heeft  
u het verkeerd, dan is de kans groot dat u pro‑
blemen zult ondervinden bij het trachten waar 
te nemen van kleurnuances in zwarte foto’s en 
in sommige soorten bruine foto’s.
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Verval door zilveroxidatie bij de ontwikkelgelatinezilverdruk (ogZ)

1.6 Verval door zilveroxidatie bij de ogZ. Drie ogZ’s die sterk zilveren. Links een zwartbruine half‑
matte ogZ. Deze Belgische kabinetfoto is waarschijnlijk gemaakt tussen 1900 en 1910. In het mid‑
den een bruin ontwikkelde, matte ogZ van Mimosa uit 1930. Rechts een groenblauw omgekleurd 
Franse ogZ uit 1923, die als prentbriefkaart in serie is vervaardigd, zogenoemde kilometerfoto‑
grafie. Om zilveren van ogZ’s te voorkomen geeft bruinomkleuring met zwavel of selenium goede  
resultaten. Omkleuring van ogZ’s werd om esthetische redenen vooral in de jaren 1920 redelijk 
populair.

Verval door zilveroxidatie bij moderne daglichtpapieren (DCZ en DgZ)

1.7 Zilveren bij moderne daglichtpapieren. De vroege daglichtpapieren (zoutdruk en albuminedruk) 
en de gebariteerde emulsie daglichtpapieren van na 1880 met zilverzouten (DCZ en DgZ) kunnen 
ook zilveren, maar over het algemeen minder dan ogZ’s. Hier twee voorbeelden van zilverende 
DCZ’s.  
Links een wat vergeelde, verbleekte, zilverende halfmatte DCZ uit 1906 (een Duitse prentbrief‑
kaart door een plaatselijke fotograaf gemaakt). Rechts een wat zilve rende, glanzende, slecht 
goudgetoonde DCZ van 9 × 6 cm. Doordat de twee foto’s in druk staan afgebeeld, kan men uiter‑
aard niet met de iri disatietest bepalen of het DCZ’s of DgZ’s zijn. Hopelijk ziet de lezer wel dat de 
kleur van de foto’s typisch is voor moderne daglichtpapieren. Vergelijk daarvoor de kleuren van  
de foto’s met de bovenste kleurenreeks van afbeelding 1.1. Merk ook op dat vooral de rechterfoto 
de toonweergave heeft van een daglichtpapier.
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Vergelen en verbleken
De verandering van de beeldkleur door zilververval komt vooral tot uitdrukking 
in de middentonen. Onder invloed van zwavelverbindingen in (fixeerresten) of 
buiten de foto (luchtvervuiling) ontstaan er zilverzwavelverbindingen die tran
sparanter en geler zijn dan het oorspronkelijke beeldmatige zilver (zie afb. 10.40 
voor de opmerkelijke kleur die zwavelschade en zilververval opleveren). Het ef
fect treedt vooral op als gevolg van slecht fixeren, slecht spoelen en slechte be
waaromstandigheden. Bij albuminedrukken vergeelt ook nog het bindmiddel, 
dat hoofdzakelijk uit kippeneiwit bestaat waarin zwavel zit. 
De term ‘verbleken’ duidt op het transparanter worden van het fotografisch 
beeld, zonder dat de beeldkleur verandert. De term ‘vergelen’ kent twee bete
kenissen:
a. het beeld zelf is geler en lichter geworden, zoals bij zware zwavelschade bij 
ogZ’s en moderne daglichtpapieren (zie afb. 1.8 en 1.9),
b. het transparante bindmiddel is geler en donkerder geworden zoals bij albu
minefoto’s (zie afb. 1.10).

Verval door zwavel bij ontwikkelgelatinezilverdruk (ogZ)

1.8 Verval door zwavel bij ogZ’s. Vergelen door zilververval, veroorzaakt 
door zwavel bij vier ogZ’s. De twee foto’s links zijn waarschijnlijk op ver‑
schillende manieren gefixeerd en bewaard. Let op de beeldkleur, die door 
zwavelschade verloopt van neutraal zwart naar geelbruin. De der de ogZ 
vertoont soortgelijke effecten, met scherpe overgangen binnen de foto, 
waarschijnlijk veroorzaakt door het niet bewegen en slechts gedeeltelijk 

ondergedompeld zijn in de fixeer vloeistof. De plaatselijk slecht gefixeer‑
de delen zijn het meest vergeeld.  
Ook bij de rechter ogZ is sprake van vergelen. In de middenpartijen is 
vergelen altijd het best zichtbaar, bij papierwit zit namelijk weinig geel 
zwavel en bij de donkerste partijen valt geel in het zwart minder op.  

Verval door zwavel bij daglichtcollodium en daglichtgelatinezilverdruk (DCZ en DgZ)

1.9 Verval door zwavel bij moderne daglichtpapieren. Vergelen en ver‑
bleken bij de gebariteerde daglichtpapieren van na 1880 (DCZ en DgZ).  
De twee foto’s links (detail van 6 × 9 cm) zijn onregelmatig goudgetoon‑
de DgZ’s uit 1909. De gele vlekken (vooral op de tweede foto van links) 
zijn bruingeel in plaats van paarsbruin (zoals de omgeving van de vlekken, 
die beter goudgetoond is en minder zwavelschade heeft). De derde foto 
is een halfmatte DCZ (detail van 13 × 8 cm formaat). Ook hier weer plaat‑

selijke vergeling door onvoldoende goudtoning. De meest rechtse foto is 
eveneens een halfmatte DgZ, uitgevoerd als prentbriefkaart van 9 × 14 cm. 
Het beeld lijkt verbleekt, maar is verder gaaf en egaal van kleur.  
Waarschijnlijk is hier sprake van een te zacht negatief in combinatie met 
een te korte belichting bij het afdrukken, waardoor een zwakke afdruk is  
verkregen. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de kleur, die 
op goudtoning wijst. 
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Contrast en maximale zwarting 

Met contrast wordt bedoeld de verhouding tussen de helderheid van het lichtste 
(de minimale zwarting) en de helderheid van het donkerste gedeelte (de maxi
male zwarting) van een specimen. De graad van zwarting en daarmee de con
trasten worden in de praktijk gemeten met densitometers (zie afb. 1.16), maar 
voor determineren is het voldoende om de met het oog waarneembare verschil
len tussen hoog, normaal en laag contrast bij de beoordeling te betrekken. Het 
in het organogram genoemde determineerkenmerk: de maximale zwarting van 
de matte dcZ Dmax = ca. 1,4 en de ogZ Dmax = ca. 2,0 vormt een uitzondering. 
Meten is in dit geval sneller en zekerder. Uitsluitend visueel determineren kan 
uiteraard ook, maar dat vergt meer beoordelingscriteria.
Ieder procedé heeft een eigen karakteristiek contrast (zie bijvoorbeeld afb. 1.17 
en 1.18). Belichting en afwerking, maar ook het verval dat in de loop van de tijd 
optreedt, kan het contrast beïnvloeden. Hierdoor kunnen specimina die volgens 
hetzelfde procedé zijn vervaardigd toch sterk van elkaar verschillen waar het 
contrast betreft.

1.10 Verval bij albuminedrukken. Vier albuminedrukken op CdV (Carte‑de‑
Visite) formaat, oplopend in mate van ver gelen van het bindmiddel albu‑
mine en verbleken van het beeld zelf, bestaande uit zilver of goudgetoond 
zilver. Bij albuminedrukken worden de hoge lichten geler en donkerder 
door het vergelen en de verminderde transparantie van het oorsponkelijk 
volkomen transparante bindmiddel albumine. Bij de linkerfoto is dat ef‑
fect minimaal, bij de rechterfoto maximaal. Bij de linkerfoto is zowel het 
bindmiddel als het beeld goed geconserveerd. Deze conservering is het 

gevolg van enerzijds het goudtonen van het beeld zilver en anderzijds de 
beschermende werking van de opgeperste gelatine‑collodiumlaag. Bij de 
overige foto’s is de goudtoning minder of geheel afwezig en ontbreekt 
het beschermende celluloid. Daar zien we de verwoestende in vloeden 
van licht, temperatuur en vochtigheid. 
De beeldpartijen zelf vergelen en verbleken, doordat het oorspronkelijke 
beeldzilver transparanter en geler wordt. Als gevolg van verval is het 
beeld zilver namelijk omgezet in lichtgele zilverzwavelverbindingen. 

Verval door vergelen albumine en door zwavel bij albuminedrukken

1.11 Oplossing van de kleurentest van afbeel‑
ding 1.5. Heeft u een normale gevoeligheid 
voor kleuren, dan zult u het getal vijftien 
waarnemen. Ziet u daarentegen het getal  
dertien of alleen stippen, dan heeft u een af‑
wijkende (lees verlaagde) kleurgevoeligheid. 
Op kleur determineren wordt dan lastiger.
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1.12 en 1.13 Contrast. 
Afbeelding 1.12 toont een ferrotypie van  
8,7 × 5,8 cm met collodiumemulsie uit circa 
1890. Een ferrotypie (en ook een ambrotypie 
en een daguerreotypie) heeft van nature een 
laag contrast (verhouding tussen de minimale 
en maximale zwarting, afgemeten aan de hoe‑
veelheid gereflecteerd licht). Het ‘wit’ in het 
beeld van de ferrotypie is niet afkomstig van 
een witte ondergrond, maar van gebleekt 
beeldmatig zilver in de collodiumemulsie en 
reflecteert volgens meting zo’n 50% van het 
opvallend licht (de andere 50% wordt geab‑
sorbeerd). Het zwart komt ‘normaal’ over, ook 
al is het niet afkomstig van zwart beeldmatig  
zilver maar van het zwart gelakte blik dat als 
ondergrond dienst doet. Dit zwart reflecteert 
slechts 5% van het opvallend licht (de andere 
95% wordt geabsorbeerd). De ene reflectie 
(van het wit) is dus 50 : 5 = 10× hoger dan de 
andere (van het zwart). Men duidt het con‑
trast dan aan als 1:10.  
Afbeelding 1.13 is een computerbewerking van 
afbeelding 1.12. waarbij het wit nu echt wit is 
gemaakt en het zwart nog dieper zwart. De 
verhouding tussen de minimale en maximale 
zwarting is hierdoor veranderd. Vooral de wit‑
heid is verhoogd; wit en zwart reflecteren vol‑
gens de meting nu respectievelijk 95% en 2%. 
Het contrast is 1:47,5, dus bijna vijf keer hoger 
dan voor de computerbewerking. Hoewel de 
in het beeld aanwezige informatie feitelijk ge‑
lijk is gebleven, is deze voor ons ‘leesbaarder’ 
geworden. Contrasten van rond de 1:50 en  
hoger waarderen we meer dan lagere contras‑
ten. Goed drukwerk bereikt een maximaal 
contrast van ca. 1:40 à 1:50 en een goede foto 
1:80 tot 1:100.

Voorbeeld laag contrast

1.14 en 1.15 Contrast en het verloop van tussen tinten verschillen per procedé. 
Afbeelding 1.14 is een gave, matte DCZ, goud‑ en platina getoond (1895‑1920), uit omstreeks 1905 
van Fotostudio’s Schotel, Rotterdam (15 × 10,3 cm). 
Afbeelding 1.15 is een computerbewerking van dit beeld, zo gemaakt dat het lijkt of het een ogZ 
betreft.  
Wat bij deze twee foto’s hopelijk als eerste opvalt, is dat het contrast van de ‘ogZ’ hoger is dan van 
de matte DCZ. Het geoefende oog zal bovendien, met het origineel op de hand, subtiele verschil‑
len in kleur, glans, toonweergave en scherpte kunnen waarnemen. Coll. JvD.

In de techniek werkt men graag met 
enkelvoudige, vaak logaritmisch 
verkregen getallen. Grote verhoudings-
getallen zijn onhandig. Contrasten van 
bijvoorbeeld 1:10, 1:100 en 1:1000 worden 
logaritmisch omgezet naar 1, 2 en 3.  
Zo betekent bij een foto Dmax=2 dat de 
maximale zwarting (D=densiteit) slechts 
1/100 van het licht reflecteert ten opzichte 
van de reflectie van het meest witte deel. 
Nog een voorbeeld: Dmax=3 bij een dia 
betekent dat deze een maximale zwarting 
heeft die 1000x minder licht doorlaat dan 
het meest transparante deel van de dia.

Contrast en toonweergave verschillen per procedé
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1.16 Door het meten van het contrast met een densitometer of door het, met voldoende ervaring, 
vast te stellen met het oog, kunnen procedés soms worden gedetermineerd dan wel uitgesloten.  
In de praktijk is het verschil tussen een zwarte ogZ (afb. 1.15) en een matte DCZ, goud en platina  
getoond (afb. 1.14) niet altijd onmiddellijk duidelijk. Los van het feit dat er diverse verschillen be‑
staan tussen die twee zilverprocedés, zoals de mate van verval, glans, kleur en zelfs de periode van 
vervaardiging en stijl, kan een beginner met een densitometer het verschil in contrast vaststellen. 
De maximale zwarting van een ogZ is hoger dan die van een matte DCZ, goud‑ en platina getoond. 
De ogZ van afbeelding 1.15 heeft een maximale zwarting (Dmax) van 1,8 en de DCZ van afbeelding 
1.14 van slechts 1,4 (Dmax=1,4). Opn. JvD.

1.17 en 1.18 Contrasten verschillen per proce‑
dé en veranderen ook door verval. Afbeelding 
1.17 is een vergeelde en verbleekte albumine‑
druk (20,4 × 12 cm) en afbeelding 1.18 is een 
gave kooldruk met enkelvoudige overdracht 
op opaline (14,5 × 10 cm). Beide drukken zijn 
reproducties van het schilderij Frühlingshoffen 
van de Duitse schilder R. Eichstäd (Berlijn, 
1857‑1924). Van oorsprong verschillen de con‑
trasten van een nieuwe albuminedruk en een 
kooldruk niet veel van elkaar. Maar hier is het 
contrast van de albuminedruk sterk vermin‑
derd, omdat het wit is vergeeld (het bindmid‑
del is chemisch veranderd) en de donkerbruine 
beeldpartijen (de microscopisch kleine, hier 
deels goudgetoonde zilverkorreltjes) chemisch 
zijn veranderd naar geelbruine zilverzwavel‑
verbindingen. Het contrast van de kooldruk is 
daarentegen ongewijzigd gebleven, omdat zo‑
wel het witte opaline als de uit zwart pigment 
en gelatine bestaande beeldlaag onveranderd 
zijn gebleven. Nog andere verschillen tussen 
deze procedés dan contrast en kleur worden 
behandeld bij albuminedruk (hoofdstuk 9) en 
kooldruk (hoofdstuk 11).

Contrasten verschillen per procedé en veranderen ook door verval 

Toonweergave

Bij de oudere procedés hebben we meestal te maken met monochrome procedés. 
Bij deze procedés is de toonweergave een belangrijk aanknopingspunt voor de
terminatie.
Onder toonweergave verstaan we hier het verloop van de grijswaarden van het 
specimen tussen de minimale en maximale zwarting. De minimale zwarting is 
meestal het papierwit, dat wil zeggen de kleur van de papieren drager met de 
eventueel daarop aangebrachte lagen. De maximale zwarting wordt gevormd 
door bruin of zwart beeldmatig metaal, meestal zilver, of ook wel een pigment 
of drukinkt. Met beeldmatig zilver wordt bedoeld de belichte zilververbindingen 
die het zwarte, grijze of bruine beeld vormen.
Een ideaal verloop van grijswaarden volgt een lineair patroon. Wanneer we een 
denkbeeldig negatief nemen met gelijkmatige, lineair verlopende grijstinten 
tussen wit en zwart en dit op een ideale manier zouden kunnen afdrukken, dan 
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Toonweergave is vooral afhankelijk van het gebruikte procedé 

1.19 tot en met 1.22 De toonweergave van een DgZ (afb. 1.19) vergeleken met een ogZ (afb. 1.21). 
Zoals bij alle daglichtpapieren (zie de curven van 1.20) heeft de DgZ een goede toonweergave, wat 
vooral duidelijk wordt in de schaduwpartijen van de boom. De ogZ heeft een S‑vormige, minder 
goede toonweergave (zie curven van 1.22), vooral in de schaduwpartijen. Hoewel het contrast van 
de foto’s gelijk is (ca. 1:80), is de toonweergave onderling erg verschillend. Opname en afdruk DgZ 
(8 × 10 inch) door Paul van Acker; opname 7 mei 1998. Copyright Nederlands fotomuseum Rotter‑
dam. De ogZ, pe (8 × 10 inch) door Michael Rueff.

Toelichting bij de grafiek met densiteit-
curven van het daglichtprocedé van  
afb. 1.20. De eigenschappen van DCZ’s  
en DGZ’s zijn na het publiceren van deze  
grafiek in 1896 steeds verder verbeterd en 
uiteindelijk erg op elkaar gaan lijken. 
Dmax voor de ver beterde, glanzende, gave 
exemplaren van de DCZ en de DGZ kan 
dan oplopen tot 1,8. Deze papieren waren 
verkrijgbaar met verschillende gradaties 
en contrast, afhankelijk van de samen-
stelling van de emulsie (fabrikant, type, 
productiejaar, afwerking).

vertoont deze afdruk eveneens een lineair verloop, maar dan van zwart naar wit. 
Dit ideale negatief levert in de praktijk bij verschillende afdrukprocedés echter 
verschillen in toonweergave op. Die verschillen zijn karakteristiek voor dat spe
cifieke afdruk procedé. Sommige procedés, zoals de kooldruk en in mindere mate 
ook de daglichtpapieren, bezitten een vrij goede tot zeer goede lineaire toon
weergave. Bij ontwikkelgelatinezilverdrukken (ogZ) is de toonweergave van de 
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De toonweergave van de moderne gelatine ontwikkelmaterialen

1.23 Toonweergave van moderne ontwikkel zilvergelatine‑emulsies (zie ook afb. 1.24 en 1.25). De grafiek is gemaakt op basis 
van gegevens van Jones, Mees en Ilford uit de periode 1920‑1950. Volg de grafiek vanaf Start met de klok mee. Hij toont hoe 
bij ontwikkel zilvergelatine‑negatieven en ‑papieren van na 1880 de grijstinten vervormen van opname tot afdruk. Het ogZ‑
negatief vervormt hoofdzakelijk de toonweergave van de schaduwpartijen. De ogZ‑afdruk vervormt daarna de toonweer‑
gave van de schaduwen en de hoge lichten. Het effect van al die vervormingen samen is te zien in afbeelding 1.24. Het grijs‑
trapje ‘Weergave’ in de grafiek brengt dit effect grafisch in beeld. Deze slechte toonweergave is kenmerkend voor ontwikkel 
zilvergelatine‑emulsies.

lichte en donkere partijen nogal eens ongenuanceerd, terwijl de tussenliggende 
middengrijzen vaak te genuanceerd, te ‘hard’ worden weergegeven.
Wie snel en correct wil determineren, moet een gevoel ontwikkelen voor de 
toonweergave. Zo kan een geoefend oog alleen al aan de toonweergave zien of 
het om een daglichtpapier, een kooldruk, een platinadruk of een ogZ gaat.

Toonweergave gelatinenegatief 
met ontwikkelgelatinezilverdruk
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Toonweergave wordt slechter door reproduceren

1.24 en 1.25 Toonweergave wordt slechter door reproduceren (zoals de curve in afb. 1.23 laat zien). 
De ogZ in afbeelding 1.24 laat de slechte weergave zien van de schaduwpartijen (in de boom‑
bladeren) en van de hoge lichten (in de zon gelegen gras). Ook zijn de middengrijzen te hard weer‑
gegeven (de muren in de zon). Maakt men een reproductie van de ogZ, dan verslechtert de toon‑
weergave van de kopie nog verder (er worden nogmaals twee curven ‘genomen’). De reproductie 
(afb. 1.25) toont het resultaat van die extra vervorming in de toonweergave. De schaduwen en de 
hoge lichten zijn vrijwel geheel dichtgelopen en de middengrijzen zijn nóg harder. Komt men bij 
het determineren zo’n beroerde toonweergave tegen, dan kan dat dus een aanwijzing zijn dat men 
met een reproductie van doen heeft. Veelal is dan ook de scherpte minder en de korrel storend 
zichtbaar.
Foto 1.24: Kasteel Scheres, Baarlo, ogZ (13 × 18 cm), 1957.
Foto 1.25: Reproductie via 4 × 5 inch negatief op ogZ, pe (13x18 cm), 1984.
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1.26 en 1.27 Glanssoorten: schematische tekeningen (boven) en bijbehorende voorbeelden (onder). Links hoogglans: een 
veel voorkomende soort glans die wordt aangetroffen bij warm gekalanderde albuminedrukken van na ongeveer 1880 en  
bij alle glanzende emulsiepapieren (DCZ, DgZ, ogZ). Midden mat: ook matte papiersoorten waren populair, vooral voor  
portretten, omdat men dan minder last had van hinderlijke schitteringen; tevens ontstond door het extra strooilicht minder 
contrast. Albuminedrukken van voor 1880 hebben doorgaans een eiglans (halfmat). Rechts ultramat: dit oppervlak komt niet 
veel voor. In het assortiment van Gevaert zat van 1933‑1960 een ultramatte ogZ‑variant: de Gevalux met een ‘velours’ 
opper vlak. Het velourseffect werd verkregen door op de gelatine‑emulsie ontelbare lichttransporterende vezeltjes mee te  
gieten, waardoor opvallend licht geen reflecties kon veroorzaken. Daar stonden ook nadelen tegenover: door de extra licht‑
absorptie was er bij de beoordeling van de foto meer licht nodig en het oppervlak kon in de ontwikkelvloeistof en naderhand 
gemakkelijk krassen.

Glans: algemene glans en beeldglans

Naast het beoordelen op beeldkleur, verval, contrast en toonweergave is ook het 
bestuderen van de glans een belangrijk hulpmiddel bij het determineren van een 
procedé. We kunnen de glans van een specimen op twee manieren bekijken.
Een eerste beoordeling van de algemene glans van het specimen maakt duidelijk 
of we te maken hebben met een matte, halfmatte of glanzende foto. Wanneer 
we bij een foto hoogglans en een zwarte kleur zien, kunnen we bijvoorbeeld een 
matte dcZ, goud en platinagetoond, als procedé uitsluiten.

Hoogglans Mat Ultramat

Weinig strooilicht
Hoog contrast

Reflecties sterk
hoekafhankelijk

Reflecties niet
hoekafhankelijk

Geen
Reflecties

Veel strooilicht
Lager contrast

Geen strooilicht
Hoogste contrast
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Emulsieglans

Beeld ìn emulsie

Beeld op papier

Beeldglans

1.28 Verschil in glans tussen emulsiepapieren 
en emulsieloze papieren bij strijklicht.
Boven, egale emulsieglans.
Schematische weergave van het onder een 
scherpe hoek bekijken van emulsiepapieren. 
De waargenomen glans wordt grotendeels 
veroorzaakt door het bindmiddel uit de emul‑
sie. Een dergelijke egale glans, ook in de beeld‑
partijen, zien we bij emulsiepapieren als albu‑
minedrukken, DCZ, DgZ en ogZ. 
Onder, beeldglans bij emulsieloze papieren.
Wanneer we onder een scherpe hoek de glans 
beoordelen bij emulsieloze procedés, dan zien 
we duidelijke verschillen tussen de beeldpar‑
tijen en de onderlaag (papierwit).
Afhankelijk van het procedé glanzen de beeld‑
partijen meer of minder dan de onderlaag. 
Voorbeelden van procedés waarbij de beeld‑
laag meer glanst dan de onderlaag: bijna alle 
soorten drukwerk en de meeste pigment pro‑
cedés zoals veel kooldrukken en de (broom)
olieoverdrukken.

Ten tweede kunnen we onder een scherpe hoek naar de beeldglans kijken. Op 
die manier is te zien of de glans van de (donkere) beeld partijen verschilt van de 
glans van het papierwit (plaatsen met weinig beeldmateriaal). Emulsiepapieren 
laten een overwegend egale glans zien. Opvallende of afwijkende soorten glans 
staan vermeld in de determineertabellen en worden in de tekst besproken. 
Uiteraard moet de glans van de beelddrager of, in geval van drukwerk, het ge
bruikte papier ook in aanmerking worden genomen.

DeTeRMineeRTeCHnieken in De PRakTiJk

Beoordelingslicht

Foto’s kunnen zowel voor een algemene beoordeling als voor een kleurbeoorde
ling het beste bekeken worden bij voldoende helder daglicht en/of goed kunst
licht met een hoge kleurweergaveindex. Om de beeldglans goed te kunnen 
beoordelen is wat harder invallend daglicht welkom, bijvoorbeeld vanuit een 
raam dat zich op enige afstand bevindt. Over het algemeen zijn goedkope Fl
buizen minder geschikt voor kleurbeoordeling, terwijl dat soort licht soms juist 
heel geschikt kan zijn voor de iridisatietest. Men dient er dan wel op te letten 
dat het kunstlicht niet teveel door daglicht wordt beïnvloed (zie de beschrijving 
van de iridisatietest in hoofdstuk 10). Voor het beoordelen van algemene glans 
voldoen de meeste soorten verlichting, maar voor het waarnemen van beeldglans 
is daglicht uit een raam op ooghoogte aan te bevelen. Voor het kritisch beoor
delen van de kleur van matte dcZ’s is neutraal en helder daglicht het beste.
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1.32 Nog een voor‑
beeld van fotogra‑
fisch determineren 
met behulp van de 
microscoop. Een 
van de kenmerken‑
de verschillen tus‑
sen een kooldruk en 
een Woodburytypie 
is dat alleen bij een 
Woodburytypie 

zwarte lijntjes tegen een lichte achtergrond 
over dreven scherp en hoog worden afgebeeld. 
Dit effect ontstaat door mechanische ver‑
vormingen die optreden tijdens de productie 
van de loden mal. Door een stereomicroscoop 
is dat heel goed te zien. Een beeldpartij of lijn 
tegen een donkerder achtergrond (hier bij‑
voorbeeld het oog zelf) bezit die duidelijk  
grotere scherpte niet. Opn. JvD.

1.33 Drukwerkrasters en ‑greinen zijn gemakkelijk waar te  
nemen met een stereomicroscoop. Vooral bij diepdrukprocedés 
zijn de diepteverschillen tussen het raster (als bij koperdiep‑
druk) of de stuifgrein (als bij de heliogravure) en het papier 
goed te zien. Hier is een koperdiepdruk vergroot afgebeeld. 
Let op de verschillen in grijswaarde per ruitvormig rasternapje. 
Alle napjes zijn even groot. Opn. JvD.

1.31 Fotografisch 
determineren met 
behulp van een 30× 
vergrotende micro‑
scoop. We zien hier 
een collo dium‑
emulsie met zware 
slijtageplekken.  
Bij dit voorbeeld zijn 
zowel de rand als 
delen van de foto 

zelf weggesleten en afgeschilferd. Bij alle 
emulsiepapieren is slijtage in de hoeken waar‑
neembaar, omdat daar de mechanische belas‑
ting het grootste is. Bij gelatine‑emulsies, die 
dikker en soepeler zijn, treedt minder zichtba‑
re en andersoortige slijtage op dan bij de har‑
dere en dunnere collodiumemulsies. Opn. JvD.

1.30 Tot ongeveer 
1985 werd deze zak‑
microscoop 30× ge‑
bruikt om grammo‑
foonnaalden op 
breuk en slijtage te 
controleren. Tegen‑
woordig is alleen 
een matige, maar 
bruikbare Chinese 
imitatie hiervan via 
de postzegelhandel 
te koop voor zo’n 10 
Euro. Het kleinere 
40× vergrotend  
model is bijna even 
duur, maar wordt  

afgeraden, gezien de slechte optische presta‑
ties. De zakmicroscoop wordt ingezet om nog 
meer details, zoals foutjes bij de kooldruk, te 
kunnen waarnemen.

Optische hulpmiddelen

Door bij het determineren een optisch hulpmiddel als een loep of microscoop 
te gebruiken kan belangrijke informatie worden verkregen over de eventuele 
aanwezigheid van een extra laag op de drager. Is een papiervezel ook met behulp 
van een loep niet zichtbaar in het wit van een foto, dan wijst dit op de aanwezig
heid van een niet doorzichtige onderlaag of een coating, zoals (meestal) een ba
rietlaag. 
Ook foutjes, slijtage, schimmels, bacteriën, rasters en structuren worden beter 
zichtbaar door gebruik van een loep of microscoop. Bij het determineren zijn de 
volgende instrumenten nuttig: de 8× vergrotende loep of dradenteller, de  
30× vergrotende zakmicroscoop met verlichting en eventueel een minimaal  
30× vergrotende stereomicroscoop. De goedkopere in Nederland geassembleer
de stereomicroscopen voldoen; de aanschaf van een duur Amerk is meestal niet 
nodig. Voor detailinformatie over diepdruktechnieken, zoals heliogravure en 
koperdiepdruk, hebben we het meest aan een stereomicroscoop. Het verschil 
tussen een inkjetprint en een laserprint kunnen we het beste waarnemen bij een 
vergroting van 100×. Hiervoor heeft men een opzichtmicroscoop (‘metaalmi
croscoop’) nodig, omdat stereomicroscopen veelal niet meer dan 50× vergroten.

1.29 Een afbeelding 
van een loep die 8× 
vergroot. De ge‑
middelde leesaf‑
stand is 25 cm. De 
afstand tussen het 
oog en het object is 
in dit voorbeeld 
door de loep ver‑
minderd tot 25 cm: 

8 = 3,1 cm. Dat wil zeggen dat we het beeld nu 
8× zo groot zien, omdat het oog dankzij de 
lens het object nu 8× dichterbij waarneemt. 
Deze dradenteller 8× is bruikbaar voor het  
bekijken van details als rasters bij drukwerk.
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Iridisatietest

Bij sommige glanzende fotopapieren is onder bepaalde omstandig heden een 
verschijnsel waar te nemen dat bekend staat als iridisatie. Dit houdt in dat de 
foto een parelmoerachtige glans laat zien, waarin de kleuren van de regenboog 
of de ‘spectraalkleuren’ zijn te herkennen. Verderop in dit boek komen we uit
voerig terug op dit verschijnsel en op de verschillende glanzende fotopapieren. 
Hier kunnen we volstaan met te zeggen dat iridisatie een belangrijk criterium 
voor herkenning kan zijn: het treedt namelijk alleen op bij glanzende collodi
umpapieren en niet bij glanzende gelatinepapieren en matte papieren.

Gebruik organogram en tabellen 

De kennis in dit boek is op een bondige manier samengebracht in het organogram 
en de determineertabellen. Bij het bepalen van een procedé gaat men als volgt te 
werk.
Allereerst kijkt men naar de beeldkleur en het eventuele verval van een speci
men. Met deze informatie begint men bovenin het organogram om vervolgens 
naar onder toe steeds meer kenmerken in ogenschouw te nemen. Na een beperkt 
aantal stappen komt men dan in principe bij het juiste procedé uit.
Blijft men om welke reden dan ook ergens steken, dan kunnen de determineer
tabellen uitsluitsel bieden. Daar kunnen de meeste in aanmerking komende 
procedés onderling worden vergeleken. De meest karakteristieke kenmerken 
van een bepaald procedé zijn steeds vetgedrukt, wat de onderlinge vergelijking 
vereenvoudigt.
Hieronder wordt, als voorbeeld, de determinatie van drie verschillende, veel 
voorkomende zilverprocedés gegeven.

Drie praktijkvoorbeelden
Voorbeeld 1
Het glanzende specimen van afbeelding 1.34 heeft de typische kleur van een 
goudgetoond daglichtpapier, als het bruin van de hoofdgroep Daglicht kleur 
van het organogram en gelijkend op het bruin tussen foto 3 en 4 van de boven
ste reeks van afbeelding 1.1. De kans dat we te maken hebben met goudgetoond 
daglichtcollodiumpapier (dcZ) of daglichtgelatinezilverdruk (dgZ) is groot, 
ook al omdat er tussen 1880 en 1940 miljoenen van deze daglichtpapieren zijn 
gemaakt. Om te controleren of het inderdaad een zilverprocedé betreft, kijken 
we naar eventueel zilveren, vergelen of verbleken (in het organogram: daglicht
kleur geen verval of wel verval ). We zien ietsje zilveren (de offsetdruk van dit 
boek kan dit niet goed zichtbaar maken). Omdat de beeldkleur ons ook aan 
een goudgetoonde albumine (afb. 1.10 linkerfoto) doet denken, controleren we 
of het ook een albuminedruk zou kunnen zijn. Ons specimen is echter geba
riteerd, niet in de hoge lichten vergeeld en van na 1890: het kan dus onmogelijk 
een albuminedruk zijn. In het organogram komen we nu op basis van deze 
kenmerken uit bij dcZ of dgZ.
Ons specimen is dus een glanzende dcZ of dgZ. Vervolgens doen we de iridisa
tietest om te bepalen of het al dan niet een dcZ betreft. Deze foto blijkt te iridi
seren, dus is het een glanzende dcZ, goudgetoond. Zou hij niet iridiseren, dan 
zouden we te maken hebben met een dgZ, goudgetoond. Bij matte specimina 
werkt de iridisatietest niet; in dat geval moeten we verder speuren naar karak
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teristieke slijtsporen van de emulsie. Zie daarvoor hoofdstuk 10 onder dcZ en 
de dgZ.

Voorbeeld 2
In het specimen van afbeelding 1.35 hebben de hoge lichten eenzelfde soort gele 
kleur als de hoge lichten van de linkerfoto van de hoofdgroep Daglichtkleur in 
het organogram en als van de tweede foto van links in afbeelding 1.10. Dat wijst 
op het vergeelde bindmiddel van de albuminedruk. In het organogram komen 
we vanwege vergelen bindmiddel uit bij de albuminedruk.
Het is instructief om bij een losse, dus niet opgeplakte albuminefoto de lichtste 
partijen te vergelijken met de papieren achterkant. Men kan dan makkelijker de 
eventueel vergeelde hoge lichten zien en men heeft minder last van optisch be
drog, veroorzaakt door omliggende vergeelde beeldpartijen of de kleur van het 
karton. Tevens zijn in de hoge lichten papiervezels – bij een albuminedruk nor
maal gezien zonder barietlaag – het beste te zien.
Volgens het organogram is ons specimen dus een albuminedruk, op basis van de 
volgende kenmerken: Daglichtkleur wel verval, vergelen bindmiddel, geen bariet-
laag.

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

1.34 Een Belgische kabinetfoto uit circa 1910. 
Op basis van de waargenomen beeldkleur, het 
zilververval en de iridisatie is dit procedé ge‑
determineerd als een goudgetoonde DCZ. 

1.35 Een kunstreproductie op kabinetformaat 
van een schilderij van W. van Kaulbach uit  
ca. 1870‑1880. Vanwege het vergelen van het 
bindmiddel, de zichtbare papiervezel, de 
beeldkleur en het zilveren kunnen we dit  
procedé determineren als een matig goud‑
getoonde albuminedruk. 
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Andere kenmerken zijn: de dikte van het nietgebariteerde papier en de typische 
daglichtkleur van albuminedrukken (zie afb. 1.10 en ook afb. 1.17). Daarnaast 
wijst ons specimen vanwege iets zilveren (niet zichtbaar in deze offsetdruk) op 
een zilverprocedé.
Ten overvloede kunnen deze kenmerken (en meer) in de Deter mineer tabel 2 in 
de rij Albumine, goudgetoond worden bevestigd.

Voorbeeld 3
Voorbeeld 3 (afb. 1.36) heeft een halfmatte glans en zilvert nogal; in werkelijkheid 
meer dan hier zichtbaar is. De beeldkleur is grijszwart. Omdat we met zilveren, 
zwart en halfmat te maken hebben, kunnen we stap voor stap het procedé de
termineren. Ten eerste het zilveren: zilveren komt niet voor bij drukwerk en 
procedés op basis van pigmenten en andere metalen dan zilver, daarom kunnen 
we deze procedés uitsluiten. Ten tweede het zwart: we kunnen dus uitgaan van 
een zilverprocedé en hiervan bestaat er maar één, de ogZ. Ten derde de half
matte glans: deze glans is hoger dan die van de matte dcZ, goud en platina ge
toond. Blijft dus over de ontwikkelgelatinezilverdruk (ogZ). Als we het orga
nogram op deze wijze doorlopen komen we bij dit procedé uit en in de 
Determineertabel 2 zijn de voor dit procedé belangrijke kenmerken ‘zwart’ en 
‘diepmat tot hoogglans’ vet gedrukt. Dat we inderdaad niet te maken hebben 
met een matte dcZ, goud en platinagetoond, wordt nog eens ondersteund door
dat ons specimen daarmee vergeleken een hoger contrast heeft (vooral zichtbaar 
door de hogere maximale zwarting) en een matiger toonweergave, kenmerkend 
voor ogZ’s.

1.36 Een Belgische studio‑opname uit circa 
1910 (afmetingen kaartje 12 × 5 cm). Het spe‑
cimen zilvert en heeft een halfmatte glans. 
Deze eigenschappen duiden op een ogZ.  
Na de Eerste Wereldoorlog werden de foto’s 
steeds minder vaak op kartonnen kaarten  
opgeplakt. ogZ is het enige papier waarop  
gemakkelijk kan worden vergroot.  
De beeldkleur is in principe zwart. 

Voorbeeld 3


